
Číslo smlouvy:

Dohoda o ukončení Smlouvy o provedení činnosti č. 4500866461 
ze dne 12. 12. 2018, ve znění Dodatku č. 1 č. 450088437 ze dne 23. 4. 2019

(dále jen „Dohoda“)

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi 
Nezapisuje se do obchodního rejstříku

Provádějící:
Příjm., jm./obch. fir./název: 
Sídlo:

IČO:
Plátce DPH:
DIČ:
Zápis ve veř. rej. /jev.: 
Čís. dodovatele u ČT:

Mgr. Převrátil Martin
KeZdibům 116/24 
182 00 Praha 8 - Březiněves

61019551
není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a s. 
Číslo účtu: 1540252/0800
(dále jen „ČT“ nebo „Česká televize“)

(dále jen „provádějící“)

Smluvní strany v souladu s čl. V odst. 3 Dodatku č. 1 ze dne 23. 4. 2019 ujednávají následující:

1. Ukončení

1.1. Smluvní strany ke dni podpisu Dohody ukončují účinnost Smlouvy o provedeni činnosti č. 4500866461 ze dne 12. 12. 
2018 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 4. 2019 (dále jen „Dodatek").

1.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na již dříve v Dodatku přerušený výkon činnosti specifikovaný v předmětu 
Smlouvy, nemají smluvní strany ke dni ukončení účinnosti Smlouvy žádné vzájemné finanční závazky a jsou mezi 
nimi vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti spojená s ukončením Smlouvy.

1.3. Smluvní strany konstatují, že ukončením účinnosti Smlouvy nezanikají u provádějícího povinnosti specifikované 
v čl.lll. odst. 16,17 Smlouvy.

2. Závěrečná ujednání

2.1. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

2.2. Toto Dohoda přestavuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Dohody a nahrazuje 
veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu Smlouvy, Dodatku a této Dohody.

2.3. Tato Dohoda může být měněna písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

2.4. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž ČT obdrží dvě vyhotovení a provádějící 
jedno vyhotovení.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Dohodu pozorně přečetly, že je jí obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou 
známy žádné důvody, pro které by tato Dohoda nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z n i řádně plněny 
a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této Dohody. Na znamení toho, že s obsahem této Dohody 
bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato Dohoda nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Funkce: ředitel divize Korporátní vztahy a komunikace 
Místo: Praha
Datum: .—, /

Označení provádějícího

Jméno: Mgr. Martin Převrátil 
Funkce:
Místo: ~
Datum: -■/ > Q  < *2  č ) 4 H




